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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

ஐந்தா ் ெத்து 

 

இரண்டா ் திருப ாழி - பநய்க்குடத்தத 

த ்மிடத்து எ ்பெரு ான் திருெ்ெதிகளிற் பொபே விரு ்பிெ்  

புகுந்ததனாே், பநாய்கதள அகலு ்ெடி ஆழ்வார் கூறுதே் 

 

** பநய்க்குடத்ததப் பற்றி * ஏறும் எறும்புகே் தபால் நிரந்து * எங்கும் 

தகக்பகாண்டு நிற்கின்ற தநாய்காே்! * காலம் பபற உய்யப் தபாமின் ** 

பமய்க்பகாண்டு வந்து புகுந்து * தவதப்பிரானார ்கிடந்தார ்* 

தபக்பகாண்ட பாம்பதணதயாடும் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப         1 

 

சித்திரகுத்தன் எழுத்தால் * பதன்புலக்தகான் பபாறி ஒற்றி * 

தவத்த இலசச்ிதன மாற்றித் * தூதுவர ்ஓடி ஒேித்தார ்** 

முத்துத் திதரக்கடற் தசரப்்பன் * மூதறிவாேர ்முதல்வன் * 

பத்தரக்்கமுதன் அடிதயன் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப             2 

 

வயிற்றில் பதாழுதவப் பிரித்து * வன்புலச ்தசதவ அதக்கி * 

கயிற்றும் அக்காணி கழித்துக் * காலிதடப் பாசம் கழற்றி ** 

எயிற்றிதட மண் பகாண்ட எந்தத * இராப்பகல் ஓதுவித்து * என்தனப் 

பயிற்றிப் பணி பசய்யக் பகாண்டான் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப          3 

 

மங்கிய வல்விதன தநாய்காே்! * உமக்கும் ஓர ்வல்விதன கண்டீர ்* 

இங்குப் புதகன்மின் புதகன்மின் * எேிதன்று கண்டீர ்புதகன்மின் ** 

சிங்கப்பிரான் அவன் எம்மான் * தசரும் திருக்தகாயில் கண்டீர ்* 

பங்கப்படாது உய்யப் தபாமின் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப           4 

 

மாணிக்குறே் உருவாய * மாயதன என் மனத்துே்தே * 

தபணிக் பகாணரந்்து புகுத தவத்துக் பகாண்தடன் * பிறிதின்றி ** 

மாணிக்கப் பண்டாரம் கண்டீர ்* வலி வன்குறும்பரக்ே் உே்ேீர!் * 

பாணிக்க தவண்டா நடமின் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப            5 

 

உற்ற உறு பிணி தநாய்காே்! * உமக்பகான்று பசால்லுதகன் தகண்மின் * 

பபற்றங்கே் தமய்க்கும் பிரானார ்* தபணும் திருக்தகாயில் கண்டீர ்** 

அற்றம் உதரக்கின்தறன் * இன்னம் ஆழ்விதனகாே்! * உமக்கிங்தகார ்

பற்றில்தல கண்டீர ்நடமின் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப            6 

 

பகாங்தகச ்சிறுவதர என்னும் * பபாதும்பினில் வீழ்ந்து வழுக்கி * 

அங்தகார ்முதழயினில் புக்கிடட்ு * அழுந்திக் கிடந்துழல்தவதன ** 

வங்கக்கடல் வண்ணன் அம்மான் * வல்விதன ஆயின மாற்றி * 

பங்கப்படா வண்ணம் பசய்தான் * பண்டன்று பட்டினம் காப்தப           7 

 

ஏதங்கே் ஆயின எல்லாம் * இறங்கல் இடுவித்து * என்னுே்தே 

பீதக ஆதடப் பிரானார ்* பிரம குருவாகி வந்து ** 

தபாதில் கமல வன்பனஞ்சம் * புகுந்தும் என் பசன்னித் திடரில் * 

பாத இலசச்ிதன தவத்தார ்* பண்டன்று பட்டினம் காப்தப         8 
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** உறகல் உறகல் உறகல் * ஒண்சுடர ்ஆழிதய! சங்தக! * 

அறபவறி நாந்தக வாதே! * அழகிய சாரங்்கதம! தண்தட! ** 

இறவு படாமல் இருந்த * எண்மர ்உதலாகபாலீரக்ாே்! * 

பறதவ அதரயா! உறகல் * பே்ேி அதறக் குறிக் தகாண்மின்          9 

 

** அரவத்து அமேியிதனாடும் * அழகிய பாற்கடதலாடும் * 

அரவிந்தப் பாதவயும் தானும் * அகம்படி வந்து புகுந்து ** 

பரதவத் திதர பல தமாதப் * பே்ேி பகாே்கின்ற பிராதன * 

பரவுகின்றான் விடட்ுசித்தன் * பட்டினம் காவற் பபாருட்தட        10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகபள சரண ் 

 

 


